
RINGEBU FJELLSTYRE 

MØTEBOK 

 

 

 

 

 

 

 

SØKNAD OM NYDYRKING PÅ GOPPOLEN, LØYSNES, 194/1/85  

 

 

Vedlegg:   

- Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2019 

- Vedlegg til søknad - gårdskart 

- Uttalelse til søknad om nydyrking - Oppland fylkeskommune 

- E-post fra Statskog til landbrukskontoret m.fl. 24.06.19. Gjerding langs Goppollvegen 

- Vedtaksbrev fra Ringebu kommune 

- Gårdskart, godkjent til nydyrking gnr-bnr-fnr 194-1-85 

 

 

 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret har via Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 18. juni mottatt søknad om nydyrking 

på kve tilhørende seter med feste nr. 85, i Ringebu østfjell statsallmenning. Landbrukskontoret 

avholdt befaring med tiltakshaver 27. juni, der fjellstyret deltok ved daglig leder.  

 

Det er fjellstyret som skal vurdere utvisning av tilleggsjord, etter regler i kap. 10 i fjelloven og 

kapittel 7. i seterforskriften. I tilfeller der det er snakk om nydyrking skal kommunen behandle 

saken etter jordloven og forskrift om nydyrking. Dersom kommunen avslår søknaden etter 

reglene i nydyrkingsforskriften vil saken være endelig avgjort, med mindre vedtaket blir 

omgjort etter klage fra søkeren.  

 

Om kommunen godkjenner nydyrking skal likevel fjellstyret ta stilling til søknaden og fatte 

vedtak ut i fra egen vurdering av saken. I den vurderingen skal kommunens vedtak og uttale 

fra regional kulturminnemyndighet og Statskog inngå.  

 

Det er søkt om dyrking av 2,6 daa nederst på seterkvea (nå steinrøys og bevokst med kjerr og 

lauvtre), samt ei stripe på under et halvt mål langs Goppollvegen. Statskog har uttalt seg 

vedrørende flytting av gjerd ved Goppollvegen, og krevd at gjerdet flyttes tilbake til 

opprinnelig trasé. Kommunen har vedtatt en begrenset nydyrking på 0,6 daa nederst på 

eksisterende seterkve. Det vises til at omsøkt areal er beliggende inntil en bekk ned mot et 

oppdemt tjønn, og er brukt til røys. Godkjent dyrking er vist i vedlagt kart, og vil gi en noe 

bedre arrondering av kvea. Oppland fylkeskommune her ingen merknader.  

 

 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  29.8.2019 

Arkiv nr.: 323.2 

Sak nr.: 30/19 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Saksbehandlers merknader: 

 

Saksbehandler deltok i befaringen og støtter kommunen og Statskog sin vurdering og vedtak 

vedrørende dyrking og gjerding på seterkvea.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre gir med hjemmel i fjelloven § 19 og seterforskriften § 20 tillatelse til 

nydyrking i tilknytning til eksisterende seterkve på 194/1/85, jf. vilkår og avgrensning i 

vedtak fra Ringebu kommune, MUL-016/19.  

 

Er det utviste ikke tatt i bruk innen 5 år, faller utvisningen bort. 

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Kopi:  
 

Pål Smidesang 

Statskog SF 

Ringebu kommune 

Tormod Pynten  

 


